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Spis og drikk i

blinde 
Av ELDRID OFTESTAD og GØRAN BOHLIN (foto) 

BERLIN (VG) På Dunkel Restaurant gjør det
ikke noe om du søler eller slurper. Det er
nemlig ingen som ser deg når du spiser og
drikker i blinde på restauranten i Berlin.
– Her er bordet, her er en vegg, og her
er stolen din. Til venstre på bordet har
du en gaffel, til høyre en kniv og en
stor skje. Rett over ligger en liten skje
til desserten. Ved veggen står glasset
ditt.

Kelneren Alla Rezhets fra Russland
har ført oss til bordet i Dunkel Restau-
rant, som ligger i totalt mørke.

I polonesegang med hendene på
skuldrene gikk vi inn for å nyte et mål-
tid på en annerledes måte. I mørket
hører vi stemmer, og vi får beskjed at
det er bare å rope på kelner Alla når
det er noe vi trenger. Av og til roper

hun på oss, slik at hun
er sikker på at det er
vi som blir servert og
ikke noen andre.

Orienteringssans
– For tre år siden fikk jeg jobb som
kelner på denne restauranten gjen-
nom det tyske Blindeforbundet, og jeg
har vært her siden, forteller Alla, en
av fire fast ansatte kelnere på restau-
ranten.

Hun har en fordel i motsetning til
gjestene. Hun er vant til mørket.

– Her trenger man ikke kelnererfa-
ring for å jobbe, men det er viktig å ha
god orienteringssans.

– Kommer det blinde hit for å spise?
– Blinde trenger ikke å oppsøke den-

ne restauranten for å spise i mørket,
ler Alla.

Ideen med en restaurant i mørket
startet med en blind mann fra Zürich i

Sveits. Senere opprettet han mørke re-
stauranter i Köln og Berlin. Poenget er
å gi folk en annerledes spiseopplevel-
se.

Gjestene velger en tre- eller fireret-
ters meny som består av biff, lam eller
vegetarmat. 

Mobilen må være slått av fordi kel-
nerne kommuniserer med kjøkkenet

Vi sliter
litt med

å få i oss sa-
laten til forrett.

UTENFOR: Midt i Berlin ligger restauranten som serverer mat 
i stummende mørke. 

INN I MØRKET: På Dunkel Restaurant blir gjestene ført inn i totalt mørke

Azorene
 - fantastisk golf og vakre opplevelser!
Hotel Bahia Palace 
Bo i jr.suiter med balkong, frokost og havet som nærmeste nabo - fantastisk havutsikt!

Valgfri avreise i september

1 uke nå 3995,- før 5685,-

2 uker nå 5995,- før 8585,-

Prisene inkluderer fl y t/r fra Oslo, Bergen eller Stavanger, inkv. i dbl. rom med frokost.

    Bestill idag! Tlf.:

810 67 700
www.solia.no
eller kontakt ditt reisebyrå:

VIA Ferieverden
815 59 100

Ticket
815 59 900

Travelnet
815 33 888

Bennett Ferie
810 01 000

Berg-Hansen Ferie
810 00 003Golfpakke fra 895,-

• 3 dager 895,-
• 5 dager 1195,-
   Inkl. greenfees og gratis transport av golfbag!

Opplevelsespakke kun 545,-
• Ponta Delgada - en byvandring
• Sete Cidades - de fantastiske tvillingsjøene med lunsj.
• Furnas - Botanisk have, ungdommens kilde med lunsj.
   Utfluktspakken må bestilles sammen med reisen.

Las 
Vegas

Uansett hva du ønsker
å vite om underholdning i
Las Vegas, finner du det
garantert på denne nett-
siden: www.lvol.com

Dansereise
Star Tour lanserer egne dansekurs på
Gran Canaria i høst. 

Kursene er i samarbeid med danse-
lærer Bjørn Wettre Holte som vant «Skal
vi danse?» på TV 2 sammen med Kat-
rine Moholt. 

Det blir avreise fra åtte flyplasser i no-
vember og desember. Totalt regner arran-
gøren med å sende av gårde flere hundre
danseglade nordmenn. F
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MENYVALG: Før man går inn
må det velges mat fra menyen.


